
Referat fra bestyrelsesmøde i Aalborg Havkajak klub d. 11.03.2015 kl. 19-21 

Til stede: Jørn, Per, Gert, David, Birgitte Stewart og Birgitte Due Thompson ( referent) 

Afbud : Henrik og Tue 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat 

2: Runde 

3: Kajakrace 

4: Frironing 

5: Reception 

6: Næste bestyrelsesmøde 

7: Containere 

8: evt.   

 

          Referat: 

 

Ad 1: Referatet er godkendt 

 

Ad 2: Gert og Henrik har arbejdet på en god tekst til ansøgninger til diverse fonde ift. kajakker. 

           Gert har fået tilsagn om at opstilling af de tre containere er godkendt. 

           Jørn har modtaget skrivelse fra Aalborg kommune, Folkeoplysningsudvalget om at klubben er  

           godkendt som tilskudsberettiget klub efter gældende regler. 

           Jørn oplyser at der nu er 41 indmeldte i klubben, hvoraf omkring 1/3 har indbetalt gebyr. 6 har 

           booket opbevaring af egen kajak. 

           Per sørger for Cvr.nr. i næste uge til Jørn, der skal bruge det til ny bankkonto og til Henrik og Gert til 

           ansøgninger. 

           David har arbejdet lidt med Joomla. Birgitte Stewart vil give ham et onlinekursus, så han kan få pro- 

           grammet installeret og bruge det i forhold til hjemmesiden. 

           Gert opfordrer til at alle bestyrelsesmedlemmer får alle mails, så alle er opdaterede om alt i klubben. 

Ad 3: Gert, Jørn og David har tilmeldt sig kajakrace d.29. august fra Nibe til Aalborg. Tager dertil dagen før   

          og overnatter. 

 

Ad 4: I forhold til logistik med hensyn til lån af Vandcentrets kajakker til frironing, så klarer Jørn og Gert det 

         af med Tue. 

Ad 5: Det blev besluttet at den officielle reception blev rykket frem til fredag d.17.april kl. 15-18 for venner,  

          sponsorer, kommune, klubfolk fra KA og KKL. ( ut. foreslår også boligselskabet Himmerland, der er  

         ”nabo” til området samt boligselskabet Fjordblink samt de, der sidder og arbejder med planerne for   



      renoveringen af området i Aalborg kommune). 

To do: 

Birgitte T. tjekker priser på sandwich hos Aalborg Vandrehjem samt aftale ift. øl og vand hos Spar 

købmanden på Kastetvej. 

Per ringer 14 dage før til Nordjyske. 

Per vil kontakte Rokort i begyndelsen af april, hvor vi får det sat i gang (og få den første måned gratis). 

Forslag om at sende balloner til vejrs i stedet for den obligatoriske standerhejsning, - måske med streamers 

med logo og navn.  Per vil tjekke priser på flag hos Gjøl kajakklub, der netop har fået nye. 

Birgitte S. vil tjekke priser på streamers til containere og havkajakker. 

Jørn vil kontakte Havkajak Nord med henblik på invitation til reception fredag d.17.04 og vandgangen 

lørdag d.18.04. 

Lørdag d.18.04. kl. 09 fastholdes til store vanddag, hvor Birgitte S. vil invitere KKl og KA til at deltage. 

Forplejning foreslås at være kaffe og kage. 

Ad 6: Næste møde er torsdag d.9. april kl. 16 for bestyrelsen og Gert. Se særskilt indkaldelse. 

Ad 7: Gert kontakter kommunen angående levering af de tre containere. 

          Jørn tjekker op på, hvad der skal til i forhold til underlag; stabilgrus, fliser etc. 

Ad 8: intet 

           

 

 

        

          

 

 

 


